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CLOUD COACHING AND ACHAMILLAI  EDUCATIONAL  TRUST  

            PG TRB STUDY MATERIAL – UNIT -1  

MICRO ECONOMICS 

( MICRO ECONOMICS, THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR – CARDINAL AND ORDINAL APPROACHES - 

REVEALED PREFERENCE HYPOTHESIS - HICKS’S REVISION OF DEMAND THEORY – MODERN UTILITY,  

ANALYSIS OF CHOICE INVOLVING RISKS AND UNCERTAINTIES) 

குமிப்பு: TRB பாடதிட்டப்படி பபாருரில் பாடபிரிவிர்க்கு பாட வாரிாக 
STUDY MATERIYAL தாாகிக் பகாண்டிருக்கிமது, 800 யிருந்து 1000 பக்கம் 
வர வரும் என எதிர்பார்க்கிறமாம், இதற்க்கான ரடபிங்க் பெயவு 
அதிகாக இருப்பதால் முழு பாடபகுதிகரரமம் எங்கரால் இயவொக 
பதிவிட இயாது என்பரத பதரிவித்துக் பகாள்கிறமாம், றலும் எங்கள் 
பாட பகுதிகரர pdf ஆக அனுப்ப றகாரி பய நண்பர்கள் email அனுப்பி 
உள்ரனர், pdf ஆக அனுப்பினாலும் அவற்ரம print எடுக்க பெயவு 
அதிகாகும். ஆகறவ, பாடப்பபாருள் றவண்டுறவார் ஒரு ெிறு பதாரக 
பெலுத்தினால் அவர்களுக்கு றநடிாக பாடப் பபாருட்கரர 
அனுப்பிரவக்கிறமாம். ெித்திற்கு ன்னிக்கவும் 

பாடதிட்டப்படி study material = Rs. 2000 

ாதிரி வினாத்தாள் 30 விரடமடன் = Rs.  500 

 கல்விில் = Rs. 250.  

  மூன்றும் வாங்குபவர்களுக்கு இயவெம் original old trb 10 questions 
with answers and 20 practice question papers free free  

இப்படிக்கு  

     CLOUD COACHING TEAM AND ACHAMILLAI EDUCATIONAL TRUST 

    பதாடர்புக்கு : 9786226622, இபில் : achamillai.in@gmail.com 
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1. செல் இனக்கம் =>>> ஆடம்ஸ்றத் – 1776 

2. சதரபேள் ெரர் ன இனக்கம் =>>> ரர்ல் – 1890 

3. தற்நரக்குறந இனக்கம் =>>> னணல் ரதின்ஸ் -1932 

4. பர்ச்ெற இனக்கம் =>>> ெரபவல்ென்  

5. பன் பனறல் சதரபேபிலுக்கு ன்று இனக்கம் குத்ர் =>>> 
ஆடம்ஸ்றத்  

6. ஆடம்ஸ்றத் சதரபேபினறன் ந்ற ண அறக்கப்தடுகறநரர் 

7. ஆடம்ஸ்றத் 1776 ஆம் ஆண்டு ‘’ரடுகபின் செல் இல்பும் 
கரங்களும் தற்நற ஏர் ஆய்ழ’’ னும் நூறன சபிிட்டரர்  

8. ஆடம்ஸ்றத், ரிக்கரர்வடர, ரஸ் ரல்ஸ் வதரன்வநரர் 
சதரபேபிறன ‘’ அெறல் சதரபேபரரம்’’ அல்னது செல்த்ற 
தற்நற அநறில் ண குநறப்திட்டணர்  

9. செல்த்றர்க்கு அறக பக்கறத்தும் சகரடுக்கப்தட்ட கரத்ரல் 
இப்சதரபேபிறன  

கரர்றனல் (Carlyle), ஷ்கறன்(ruskine), வத்பெ&அர்ணரல்ட் (Mathew & Arnold) 
வதரன்நர்கள் “சரட்டி – சண்றய் அநறில்” த சய்த்ற 
வதரற்றும் அநறில்”, ன்ணனத்றபம், செல்க் குநறப்றதபம் குநறத்  
அநறில்” “ இபேண்ட கறன” ன்சநல்னரம் தறத்து கூநறிணர் 

10. “சதரபேபரர ெறந்றணபம் அன் சரறபம்” ன்ந நூறன ழுறர் 
=>>> வதரெறரிர்.E,M.திவெர் 

11. இந்நூனறல் இனக்கங்கறப A ற்றும் B ண இபே திரிழகபரக 
திரித்து, செல்ம் ற்றும் சதரபேள் ெரர் ன இனக்கங்கறப A 
தகுறிலும்,  தற்நரக்குறந இனக்கத்ற B தகுறிலும் வெர்த்ணர். 
ரர்பின் சதரபேள் ெரர் ன இனக்கம்  

12. 1890 ஆம் ஆண்டு ஆல்தர்ட் ரர்ல் “சதரபேபில் வகரட்தரடுகள்” 
ன்ந நூறன சபிிட்டரர்.  

13. இர் சதரபேபரர னனுக்கு பக்கறத்தும் சகரடுத்ரர், அணரல் 
இவ்ினக்கம் சதரபேள் ெரர் ன இனக்கம் “ ண 
அறக்கப்தடுகறநது  
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14. இர் சதரபேபில் எபே தக்கம் செல்த்றபம், ற்சநரபே 
பக்கறரண தக்கத்றல் ணி டடிக்றககறபபம் ஆரய்கறநது 
ன்நரர் 

15. செல்த்ற ிட ணி னவண பன்றரணரக  கபேப்தட 
வண்டும் ன்று ிபக்கம் ந்ர் =>>> ரர்ல்  

16. ரர்ல், கண்டக்கு புனணரகும் சதரபேள்கபினறபேந்து கறறடக்கும் 
னத்றவ னம் ன்று குநறப்திட்டரர்  

17. ரர்ல், கண்டக்கு புனணரகர புனணரகர திகபரண 
“ஆெறரிர்,பேத்துர்,க்கநறஞ்ெர் ஆகறவரது திகள் சதரபேபரர 
டடிக்றகரக கபேப்தடில்றன  

18. ணவ, ரர்பின் ிபக்கம் “ எபே றன தட்ச்ெரணது” ண தனீ்ஸ் 
கூறுகறன்நரர் 

19. ணி னனுக்கு துற செய்ர தன டடிக்றககறப சதரபேபில் 
ஆரய்கறன்நது. து, புறகிறன, அடகுண்டு பனற ணி 
னத்ற சகடுக்கும் தண்டங்கபின் உற்தத்ற சதரபேபில் 
டடிக்றகரக கபேத்ப்தடுகறன்நண. 

20. “அெறல் சதரபேபரரம் “ ன்தறண அெறனறல் இபேந்து திரித்து 
“சதரபேபரரம்” ன்ந ணிப்தட்ட அநறினரக கபேத்ப்தடுகறன்ந 
றறனக்கு ித்றட்டது =>>> ரர்னறன்  இனக்கம் ஆகும்  
ரதின்ஸ் தற்நரக்குறந இனக்கம்  

21. 1932 ஆம் ஆண்டு னணல் ரதின்ஸ் “சதரபேபரர இனறன் இல்பும், 
பக்கறத்துபம் தற்நற கட்டுற” னும் நூறன சபிிட்டரர்  

22. னணல் ரதின்ஸ் சதரபேபில்  “கறறடப்தபேற, அல்னது 
தற்நரக்குறந” தற்நற ஆரய்கறநது ன்கறநரர்  

23. ணி ிபேப்தங்கள் ண்ற்நற, ஆணரல் பங்கள் 
தற்நரக்குறநரணற ரற்று றகபில் தன்தடுத்க்கூடிற 
இற்றுக்கறறடவ ணின் வ்ரறு செல்தடுகறநரன் ன்று 
ஆரய்வ  சதரபேபில் ன்கறநரர்  

24. சதரபேபில் “வர்ழ அநறில்” ணழம் அறக்கப்தடுகறநது 
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25. னணல் ரதின்ஸ், ல்னர சதரபேபரர திச்ெறணகளுக்கும் 
அடிப்தறட கரம் தற்நரக்குறந ன்கறநரர்  

26. ஆணரல் 1930-ல் அசரிக்கரில் வரன்நற சதரபேபரரப் 
திச்ெறணக்கு அடிப்தறட கரம், உற்தத்ற அறகரிப்பு ரவண ி 
தற்நரக்குறந அல்ன 

27. சதரபேபினறல் இன்றும் “அசரிக்க சதபேந்த்ற “ செழுறின் 
த்றில் ற்தட்ட றுற” ன்றுத்ரன் குநறப்திடுகறன்வநரம் 
   
ெரபவல்ென் – பர்ச்ெற இனக்கம் 

28. வதர.ெரபவல்ெணின் இனக்கம், பர்ச்ெற இனக்கம் ணப்தடும்  
29.  ரட்டில் கறறடக்கும் தற்நரக்குறநரண ெரணங்கறபக் சகரண்டு 

வ்ரறு தல்வறு தண்டங்கறப உற்தத்ற செய்து, அப்தடி 
உற்தத்றரகறன்ந தண்டங்கறப வ்ரறு தகறர்ந்பிப்தது ன்ந 
படிழகறப ெபரம் செய்துசகரள்ப வண்டிபள்பது, இறகறப 
ஆரய்வ  சதரபேபினறன்   பக்கற திரகும்  

30. வலும் உற்தத்றரண தண்டங்கறப ற்க்கரன நுகர்ிர்க்கு 
ட்டும்றன்நற றர்க்கரன ெந்றிணபேக்கும் தகறர்ந்பிப்தற 
ஆரய்கறநது 

31. றக சதரபேபரர னம் தற்நற கபேத்ற டுத்துறத்ர் =>>> 
ெரபவல்ென்   

32. வதர.குர்ணர் றர்ரல் சதரபேபிலுக்கு இனக்கம் வற இல்றன 
ன்கறநரர்  

33. கலன்ஸ், “சதரபேபரரம் இனக்கங்கபரல் ன் குல் றபற 
ரவண சநறத்துக்சகரள்கறநது” ன்கறநரர்  

34. தரர்தர ஊட்டன், “ ஆறு சதரபேபரர அநறஞ்ெர்கள் இபேந்ரல் ழு 
கபேத்துக்கள் ழும் ன்று குநறப்திடுகறன்நரர்  

35. சதரபேபில் எபே ெபக அநறில் ஆகும்  
36. சதரபேபினறன் பக்கற உட்திரிழகள் 

     1.நுகர்ழ 2.உற்தத்ற 3.றப்பு (அ) தரிர்த்றண 4.தகறர்ழ 5.சதரதுறற 

37. சதரபேபில் + கிில்+ புள்பில் = அபற சதரபேபில்  
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38. சதரபேபிபில், ிறகபின் உிவரடு ன்ண றக கூடும் ன்று 
கூந படிபம். ஆணரல் ன்ண றகழும் ன்று உறுறரக கூந படிரது 

38. சதரபேபரர ிறகள் =>> வதரக்குறநக் கூற்றுகபரகும் 

39. துல்னறத்ன்ற அற்ந அறன ழுச்ெற ிறகவபரடு எப்திட க்கற, 
ஆணரல் துல்னறரண புி ஈர்ப்பு ிறகவபரடு எப்திட படிரது 

40. சதரதுரக அறணத்து சதரபேபரர ிறகளுக்கும் உள்ப எபே 
அடிப்தறட டுக்சகரள் “ற்நற ரநரல் இபேத்ல்”  ஆகும்  

41. சதரபேபில் எபே அநறில் ட்டுன்று இது எபே கரறன 
இலுரகும் 

42. நுண்ி ற்றும் வதரில் சதரபேபரரம் ன்ந கபேத்துக்கறப 
பன் பனறல் தன்தடுத்றர் “ ஏஸ்வனர தல்கறனக்ககத்ற 
வெர்ந் ரக்ணர் திரிஷ் ன்னும் சுடீன் ரட்டு சதரபேபில் அநறஞர் 
ஆரர் (கறவக்கச் செரல்) 

43. நுண்ி சதரபேபில், “எபே ிறன ஆய்ழ” சதரபேபில் ணப்தடும்  

44. ணிப்தட்டறகறப தற்நற ஆரய்து நுண்ி சதரபேபில்  

45. எட்டுசரத்ங்கறப தற்நற ஆரய்து வதரில் சதரபேபில்  

46. நுண்ி சதரபேபரரத்ற செம்ற தடுத்றர் =>> ரர்ல்  

47. ரர்னறன், “சதரபேபரர த்தும்” ன்ந புகழ் சதற்ந நூல், 
நுண்ிணப் சதரபேபிலுக்கு ெறநந் டுத்துக்கரட்டு ஆகும்  

48. வதரில் ஆய்ற ிபக்கறர் =>> J.M.கலன்ஸ் 

49. கலன்ஸ் “ வறனரய்ப்பு, ட்டி, தம் தற்நற சதரது வகரட்தரடு” 
ன்ந நூல் வதரில் சதரபேபரரத்ற ிபக்குகறன்ந ெறநந் நூனரகும்  

இல்புற அநறில்  

50. உள்பற உள்பரறு கூறுது இல்புற அநறில்  
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51. து, ப்தடி உள்பது ன்தற அப்தடிவ உறக்கும் அநறில்  

52. அநசநற வகரட்தரடுகள், றகரட்டுல்கள் இல்றன  

53. ெரரரக தகீ்கம் 20% ரக உள்பது ன்று கூறுது இல்புற 
அநறில்  

சநறபற அநறில்       

53. ன்ணரக இபேக்கவண்டும் ன்று றக்கரட்டி சநறப்தடுத்துது  

54. து, ப்தடி இபேக்கவண்டும் ன்தற உறக்கும் அநறில்  

55. தகீ்கம் 10% ரக குறநக்கப்தட வண்டும் ண அநறழறுத்துது 
சநறபற அநறில் ஆகும்  

தகுத்ரய்ழ பறந  

56.சதரதுரண கபேத்றனறபேந்து ணி கபேத்ற சதறுது தகுத்ரய்ழ பறந  

57. இது கபேத்து கூறும் கபேத்றல் பறந அல்னது பெகறக்கும் அனுரண 
பறந ணப்தடும்  

58. சரத்த்றனறபேந்து, ணி அனறக வரக்கற திக்கும் ஆய்ழ பறந  

உரம் : “ல்னர பூக்களும் க்கும் “ ன்ந சதரது உண்றினறபேந்து “ 
ல்னறறக பூ க்கும்” ன்ந ணி படிழக்கு பேற கூநனரம்  

சரகுத்ரய்ழ பறந  

59.ணி கபேத்றனறபேந்து சதரது கபேத்ற உபேரக்குது சரகுத்ரய்ழ பறந 
ஆகும்  

உரம் : எவ்சரபே சதரபேபின் ிறன ற்ந இநக்கத்ற ஆரய்ந்து 
சதரதுரண ிறன ட்டத்ற சரிந்து சகரள்ற கூநனரம்  

60. கபேத்துக் கிப்பும் இற்க்கு ஏர் டுத்துக்கரட்டரகும்  
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61. ங்கல் ன்தரின் குடும்த செனடீ்டு ிற இற்க்கு ெறநந் 
உரரகும்  

இங்கு றறன, இங்க றறன  

62. இவ்ிபே செரற்களும் இற்தினறல் இபேந்து சதநப்தட்டற  

63. சதரபேபினறல் இற்றந புகுத்றர் =>>> J.S.றல் 

64. 1968 இல் இவ்ிண்றடபம் வறுதடுத்ற ிபக்கறர் =>> ரக்ணர் திரிஷ் 

65. கரனத்ற கக்கறல் டுத்துக் சகரள்பரல், சதரபேபில் டடிக்றககள் 
சரடர்ந்து எவ  ெலரக ரறுல் அற்ந றறனில் செல்றவ இங்கர 
றறன ன்ந செரல் குநறக்கறன்நது  

ெறநந் டுத்துக்கரட்டு: ற்நற ரநரறபேத்ல் ன்ந டுக்சகரள்  

66. எபே குநறப்திட்ட கரனத்றல் உள்ப சூழ்றறனற ற்சநரபே கரனத்றல் 
உள்ப சூழ்றறனபடன் எப்திட்டு ஆரய்து எப்திட்டு இங்கர றறன ஆய்ழ  
ணதடும்      

67.ரநற சகரண்வட இபேக்கும் றறன இங்கு றறன ணப்தடும்  

68. எபே குநறப்திட்ட கரனகட்டத்றல், சதரபேபரரர்க் கரிகள் வ்ரறு 
சரடர்ந்து ரற்நறடகறநது ன்தற ிபக்குது இங்கு றறன ஆய்ழ 
ணப்தடும்  

68. ெறறன ன்ந கபேத்து ரற்நறல்னர றறனறக் குநறக்கறன்நது  

69. ெறறன ன்ந செரல் இற்தினறனறபேந்து சதநப்தட்டது  

70.  இண்டு றர் றர் ெக்றகள் ெரகும் றறன ெறறன. 

 உரம்:ிறன வகரட்தரட்டில் வற அபிப்பு ஆகறற்றந தற்நற 
கூறுகறவநரம். இற இண்டும் றபேம் புறபேரண றறெகபில் செல்தடும் 
இபே ெக்றகபரகும். வறபம் அபிப்பும் ெரக இபேக்கும் வதரது ெறறன 
ற்தடுகறநது  
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 71. இறுறறறன ன்ந கபேத்ற பன் பனறல் ஆஸ்றரி தள்பிற 
ெரர்ந்வரர் ிபக்கறணர். ரர்ல் இக்கபேத்ற வலும் ெறநப்பு சதநசெய்ரர் 

72. சரகுத்ரய்ழ பறநற ிபக்கறர் -=>> ஆடம்ஸ்றத்  

73. இறுறறறன ன்ந செரல்லுக்கு றக கூடுல் ன்று சதரபேள்,  இறுறரக 
வெர்க்கப்தட்ட என்று ஆகும்  

நுகர்ழக் வகரட்தரடுகள்  

74. ிபேப்தங்கறப றறநழ செய் திகறபபம், சதரபேட்கறபபம் 
தன்தடுத்துற “நுகர்ழ” ன்கறவநரம்  

75. ணி ிபேப்தத்ற றறநழ செய்பம் தண்டத்றன் ெக்ற தன்தரடு 
ணப்தடும்  

76. பன் பனறல் நுகர்ின் பக்கறத்துத்ற சுட்டி கரட்டிர் =>> 
ரர்ல்  

77. ல்னர சதரபேட்களும், திகளும் நுகர்ழக்கரக, நுகர்வரரின் ிபேப்பு 
சறுப்புகறப எட்டிவ உற்தத்ற செப்தடுகறன்நண  

78. பனரபித்துத்றல் நுகர்வரர் ன்ணறப்வதரல் இபேக்கறன்நரர் அரது 
பனரபித்துத்றல் நுகர்வரவ ன்ணர் 

பேரபம் நுகர்ழம்    

79. ங்கபின் குடும்த செனழ ிற அல்னது நுகர்ழ ிற ிபக்கறர் 
ங்கல் (1821-1896) 

80. குடும்தங்கபின் ழ செனழ றட்டங்கறப தற்நற ஆரய்ந்து, க்கபின் 
நுகர்ிர்க்கும் பேரய்க்கும் உள்ப சரடர்றத தற்நற கூறுது ங்கபின் 
நுகர்ழ ிற ஆகும்  

81. பேரணம் அறகரிக்கும் வதரது இன்நறறர அடிப்தறட தண்டங்கள் 
ீரண நுகர்ழ குறநபம் ன்தது ங்கபின் குடும்த செனடீ்டு ிற  
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82. எபே சதரபேறப நுகர்ரல், தன்தடுத்துரல்  ணின் அறடபம் 
றபேப்ற தன்தரடு ஆகும், அரது எபே சதரபேளுக்கரண ணி ிபேப்தத்ற 
பூர்த்ற செய்க்கூடி ெக்ற தன்தரடரகும்  

83. ரர்ல் , திகு வதரன்நர்கள் தத்றன் துறரல் தன்தரட்றட 
அபக்க படிபம் ன்நணர்  

84. வதரிட்வடர, யறக்க்ஸ், ஆனன் வதரன்வநரர் தன்தரட்றட அபக்க 
படிரது, பனரது, இண்டரது, பன்நரது ன்று றகப்தடுத்னரவ 
ி அபிட படிரது ன்நணர்  

85. ண்பழ தன்தரட்டு பறந (cardinal) =>>> ரர்ல்  

86. தன்தரட்றட தத்ரல் அல்னது ிறனரல் அபிட படிபம் =>>> 
ரர்ல்  

87. தன்தரட்றட எபே சதரபேளுக்கு சகரடுக்கும் ிறனின் பனம் அபிட 
இலும் ன்று கூறுது இல்சதண் ஆய்ழ ணப்தடும்  

88. தன்தரட்றட அபிட இனரது, ரிறெதடுத் இலும் =>>> வதரிட்வடர, 
யறக்ஸ்,ஆனன்  

89 தன்தரட்றட அபிட இனரது, ரிறெதடுத் இலும் ன்தது 
ரிறெ ஆய்ழ (ordinal) அல்னது கறப் தன்தரடு ஆகும் 

90. ெவரக்கு றபவகரடு =>>> ordinal 

91.குறநந்து செல் இறுறறறன தன்தரட்டு ிற =>>>> ரம் எபே சதரபேறப 
சரடர்ந்து கூடுனரக நுகபேம் வதரது அறனறபேந்து கறறடக்கும் கூடுல் 
தன்தரடு குறநந்துக்சகரண்வட வதரகும். 

92. கூடுனரக எபே அனகு தண்டத்ற நுகபேம் வதரது சரத் தன்தரட்டில் 
ற்தடும் றக கூடுல், இறுறறறன தன்தரடு ணப்தடும்  

        MUn = TUn – Tun-1 

சரத் தன்தரடு     
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93.எபே தண்டத்றன் ல்னர அனகுகறபபம் நுகபேம் வதரது கறறடக்கும் 
தன்தரடுகபின் கூடுல் சரத் தன்தரடு ணப்தடும்  

94.தன்தரடுகபின் கூட்டுத் சரறக சரத் தன்தரடு ஆகும்  

95. ந் எபே சதரபேறபபம் ஏர் அனகு அறகரக நுகபேம்வதரது 
கறறடக்கக்கூடி றகுறரண தன்தரட்றட இறுறறறன தன்தரடு 
ன்கறவநரம்  

96. சரத் தன்தரடு  

    TUn = MU1 + MU2 + MU3......MUn 

97. கரெணின் பல் ிற =>>> குறநந்து செல் இறுறறறன தன்தரட்டு ிற  

98. கரெணின் இண்டரம் ிற ணப்தடுது =>>> ெ இறுறறறன தன்தரட்டு 
ிற 

99. இல்சதண் தன்தரட்டில் தன்தரட்றட 1,2,3,4 ன்று ண்கபரல் 
அபிட படிபம்   

100. ரர்ல், திகு வதரன்நர்கள் தத்றன் துறரல் தன்தரட்றட 
(றநபகரக) அபிட ீடிபம் ன்நரர்  

101.எபே சதரபேறப சரடர்ந்து நுகபேம் வதரது கறறடக்கறன்ந சரத் 
றபேப்றவ சரத் தன்தரடு ணப்தடும்  

102. சதரதுரக சரத் தன்தரடு அறகரித்து சகரண்வட செல்லும், எபே 
குநறப்திட்ட றறனக்கு திநகு குறந ஆம்திக்கும்  

103. சரத்ப் தன்தரடு அறகரிக்கும் வதரது, இறுறறறன தன்தரடு 
குறநபம்  

104. சரத் தன்தரடு உச்ெத்றல் இபேக்கும் வதரது இறுறறறன தன்தரடு 
பூஜறரகும்  
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105. சரத்ப் தன்தரடு குறந சரடங்கும் வதரது இறுறறறன தன்தரடு 
றர்றநரக செல்லும்  

106. எபே சதரபேளுக்கு இறுறறறன தன்தரடு குறநரக இபேக்கும் வதரது 
ரி ிறப்பு அறகரகும்  

107. ரர்ல், தத்றன் இறுறறறன தன்தரடு ரநரல் றறனரக 
இபேக்கும்  

108. இறுறறறன தன்தரடு எபே சதரபேபின் ிறனற சுட்டி கரட்டுகறன்நது  

109. இறுறறறன தன்தரடும் ிறனபம் இறந்து செல்கறன்நண  

110. இறுறறறன தன்தரட்டு ிற எவ எபே தண்டத்ற நுகர்ன் 
அடிப்தறடில் அறந்ரகும்  

ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிற  

111.தறலீட்டு ிற, உச்ெ றறன ண றறநழ ிற , ெறக்கண செனழ ிற, 
இறுறறறன எப்தடீ்டு வகரட்தரடு ண தல்வறு சதர்கபில் இவ்ிறற 
அறப்ததுண்டு  

112. தறலீட்டு ிற ன்தது ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிற ணப்தடும்  

113. கரெணின் இண்டரம் ீற அல்னது நுகர்ின் இண்டரம் ிற ண 
அறக்கப்தடுது =>> ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிற ஆகும்  

114. ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிற தன தண்டங்கபின் நுகர்ழ 
அடிப்தறடில் அறந்து  

115. நுகர்வரர் ரம் சதபேம் சரத் தன்தரட்றட உச்ெ அபிணரக 
ஆக்கறக் சகரள்ளும் வரக்வகரடு எபே சதரபேளுக்கு தறனரக ற்சநரபே 
சதரபேறப ரங்கற அரது குறநந்பழ தன்தரடு க்கூடி சதரபேளுக்கு 
தறனரக அறக அபழ தன்தரடு க்கூடி சதரபேறப ரங்குர். 

116. என்றுக்கு தறல் ற்சநரன்றந ரங்குரல் இறண தறலீட்டு ிற 
ண கூறுர்  
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117. பேரணத்ற தன சதரபேட்களுக்கரக செனிடும் வதரது, எவ்சரபே 
சதரபேபின் ீதும் செனிடும் எபே பைதரின் இறுறறறன தன்தரடு ெரக 
இபேக்கும்தடி செனிட்டரல் உச்ெ ணறறனற சதநனரம்  

118. இது ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிற ஆகும்  

நுகர்வரர் ச்ெம் அல்னது நுகர்வரர் உதரி  

119. நுகர்வரர் உதரி ன்ந கபேத்ற பன் பனறல் அநறபகப்தடுத்றர் 
=>> டிபெதிட் (dupit) 1884 இல்  

120. நுகர்வரர் உதரி கபேத்ற ிபக்கறர், பழு டிம் சகரடுத்ர்  =>> 
ரர்ல்   

121. இக்கபேத்ற ரங்குவரர் உதரி ன்று குநறப்திட்டர் =>> யறக்ஸ், 
வதரல்டிங்க்  

122. நுகர்வரர் உதரி, குறநந்து செல் இறுறறறன தன்தரட்டு ிறின் 
அடிப்தறடில் ிபக்கப்தட்டது  

123. சகரடுக்க றறணக்கும் ிறன – உண்றில் சகரடுத் ிறன = 
நுகர்வரர் உதரி, அல்னது குிறன – உண்ற ிறன  

124. உப்பு , ீப்சதட்டி ,அஞ்ெனட்றடகள், செய்றரள்கள், வதரக்குத்து 
வதரன்நற நுகர்வரர் உதரிக்கு டுத்துக்கரட்டு ஆகும்  

125. ிறன அறகரித்ல் நுகர்வரர் உதரி குறநபம்  

126. ிறன குறநந்ரல் நுகர்வரர் உதரி அறகரிக்கும்  

127.நுகர்வரர் உதரி = சரத் இறுறறறன தன்தரடு – சரத் செனழ  

128. நுகர்வரர் ச்ெம் அறகரக உள்ப சதரபேட்கபின் ீது அறக ரி 
ிறக்க இலும்  

129. பற்றுரிறரபர் ிறனற அறகப்தடுத்ற ிற்க நுகர்வரர் உதரி 
ெரகரக உள்பது  
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130. ரி ிறக்கப்தடுரல் நுகர்வரர் உதரி குறநபம்  

131. “றப்பும் பலும்”  ன்ந நூறன ழுறர் =>>> யறக்ஸ்  

132. அபழ ஈடுகட்டும் ரறுல் ( Quantity compensating variation) ன்தது =>> 
நுகர்வரர் உதரி  

வற ிற   

133. வற ன்தது ரங்கும் ெக்றவரடு கூடி ிபேப்தத்றபம், ரங்க 
வண்டும் ன்ந படிறபம் குநறக்கும்  

134. வற ிறனபடன் றர்றந சரடர்புறடது  

135. வற ிற – ரர்ல் “” ற்நற ரநரல் இபேக்கும் வதரது எபே 
சதரபேபின் ிறன குறநந்ரல் வற அறகரிக்கும், ிறன அறகரணரல் 
வற குறநபம்”” 

136. வற தட்டில் சதரபேபின் ிறனக்கும், வறக்கும் உள்ப றர்றந 
சரடர்றத ிபக்குகறநது  

137. வற வகரடரணது இடறபேந்து னரக கலழ்வரக்கற ெரிந்து செல்கறன்நது  

138. வற வகரடு கலழ்வரக்கற ெரிந்து செல்ன கரம்  =>>> ிறனக்கும் 
வறக்கும் உள்ப றனகலழ் சரடர்பு  =>> குறநந்து செல் இறுறறறன 
தன்தரட்டு ிற செல்தடுது வதரன்நற ஆகும்  

ிற ினக்குத் வற வகரடு: 

139. கறப்தன் தண்டங்கள் =>> ரகற, கம்பு, வகழ்கு (ரழ்ந் க தண்டம்) 

140. சப்பன் தண்டங்கள் =>> றம், திபரட்டிணம்(ஆடம்த தண்டம் )    

141. ிறினக்கு தண்டங்களுக்கரண வற வகரடு கலறபேந்து வனரக 
உர்ந்து செல்லும்  

142. ெபர றப்றத உர்த்றக்கரட்ட தன்தடும் தண்டங்கள் சப்பன் 
தண்டங்கள் ஆகும் ( றம்,திபரட்டிணம்) 
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143. ஊக ரிதம், தங்கு ெந்றகபில் தங்குகபின் ிறன அறகரிக்கும் 
வதரது இனரத வரக்கத்றற்கரக வற அறகரிக்கும், அவ ிறன குறநபம் 
வதரது வற குறநபம்  

144. தற்நரக்குறநரக  உள்ப சதரபேட்களுக்கரண ிறன அறகரணரலும் 
அன் வற =>> அறகரிக்கும் 

145. கலழ்றறன தண்டங்களுக்கரண வற பேரணத்துடன் றரிறட சரடர்பு 
உறடது. பேரணம் அறகரித்ரல் வற குறநபம்  

வற சகறழ்ச்ெற –ஆல்தர்ட் ரர்ல்  

146. ிறனில் ற்தடும் ரற்நங்கள், ந் அபிற்க்கு வறில் 
ரற்நத்ற ற்தடுத்துகறன்நண ன்தது வற சகறழ்ச்ெற ஆகும்  

147. ிறன வற சகறழ்ச்ெற =>> ிறன ரற்நத்ரல் ந் அபிற்க்கு 
வறில் ரற்நத்ற ற்தடுத்துகறநது ன்தது ஆகும்  

148.  ிறன வற சகறழ்ச்ெற = வற அபின் ரற்ந ிகறம் / ிறன 
ரற்ந ிகறம்  

149. பேரய் வற சகறழ்ச்ெற =>> பேரண ரற்நத்ரல் ந் 
அபிற்க்கு வறில் ரற்நம் ன்தது  

.வ.ச = வற அபின் ரற்று ிகறம் / பேரின் ரற்று ிகறம்  

150. பேரய் வற சகறழ்ச்ெற கபேத்ற பன் பனறல் ிபக்கறர் =>> 
J.R.யறக்ஸ் 

151. குறுக்குத் வற சகறழ்ச்ெற =>> தறலீட்டு சதரபேட்கபில், எபே 
சதரபேபின் ிறன ரற்நத்ரல் ந் அபிற்க்கு ற்சநரபே சதரபேபின் 
வறில் ரற்நம் ன்தது  

152. தறனறப் சதரபேட்களுக்கரண குறுக்கு வற சகறழ்ச்ெற =>> வர்கணிம் 

153. இற சதரபேட்களுக்கரண குறுக்குத் வற சகறழ்ச்ெற =>> றர் 
கிம்  
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154. கு.வ.ச = A சதரபேபின் வற அபில் ரற்று ீம் / B சதரபேபின் 
வற ிறனில் ற்தடும் ரற்று ீம்  

ிறன வற சகறழ்ச்ெறின் றககள்:      

( சகறழ்ச்ெற ன்தது ரற்நம் ) 

155. பழு றறநரண சகறழ்ச்ெறபள்ப வற =>> Ed=α , 

 =>> ிறனில் ெறநற ரற்நம் ஆணரல் வறில் ண்ினடங்கர 
சதபேம் ரற்நம்,  

=>> வற வகரடு x அச்சுக்கு இறரக தடுக்றக வகரடரக அறபம்  

156. பழு றறநரண சகறழ்ச்ெற அற்ந வற = Ed = 0 

=>> ிறனில் வ்பழ ரற்நம் ற்தட்டரலும், வறில் ந்ி 
ரற்நபம் ற்தடரது, வற றறனரக இபேக்கும்  

=>> வற வகரடு செங்குத்துக் வகரடரக அறபம் y அச்சுக்கு இறரக  

=>> வற ரநரல் றறனரக இபேப்தரல் ரி ிறக்க ரய்ப்பு உண்டு    

157. என்றுக்கு ெரண அல்னது அனகு வற சகறழ்ச்ெற =>> Ed = 1 

=>>> ிறனில் ற்தடும் ரற்நபம், வறில் ற்தடும் ரற்நபம் 
ெரக இபேக்கும்  

=>> வற வகரடு செவ்க அறதறப டிரக இபேக்கும் (Rectangular 
Hyperbola) 

158. என்றுக்கு அறகரண வற சகறழ்ச்ெற =>> Ed>1 

=>> ிறன ரற்நத்றிட வறில் அறகபழ ரற்நத்ற 
ற்தடுத்துது  

=>> ஆடம்த தண்டங்கபின் ெறறு ிறன குறநழ அறகபழ வறற 
உண்டரக்கும் ( ங்கம் ,றம்) 
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159. என்றுக்கு குறநரண வற சகறழ்ச்ெற =>> Ed<1 

=>> ிறன ரற்நத்ற ிட , வறில் , குறநந் அபில் ரற்நத்ற 
ற்தடுத்துது  

=>> இன்நறர தண்டங்கபின் ிறனில் ற்தடும் அறகப்தடிரண 
ரற்நம், வறில் றக குறநந் அபழ ரற்நத்ற ட்டுவ ற்தடுத்தும் 

160. எபே சதரபேளுக்கரண வற  , சகறழ்ச்ெறற்நரக (வற ரநரது) 
இபேந்ரல் அன் ிறனற அறகரக றர்ிக்கனரம்  

161.  எபே சதரபேளுக்கரண வற, சகறழ்ச்ெறபறடரக (வற ரறும்) 
இபேந்ரல் ிறனற குறநத்து றர்ிக்கனரம்  

162. சகறழ்ச்ெறற்ந வறபறட சதரபேட்கள் ீது ரி ிறத்ரல் அறக 
அபழ பேரய் கறறடக்கும். ஆகவ அறக ரி ிறக்க ரய்ப்பு உண்டு  

.    வற சகறழ்ச்ெறற அபத்ல் =>> ஆல்தர்ட் ரர்ல்  

163. சரத் செனழ பறந   

=>> ிறன ரறும் வதரது, வற ரறுரல் சரத் செனழம் ரறும் 

=>> ிறன குறநந்ரல் சரத் செனழ அறகரிக்கும், ிறன 
அறகரித்ரல் சரத் செனழ குறநபம் =>> இது றறகத் வற (Ed>1) 

=>> ிறன குறநந்ரலும், அறகரித்ரலும் சரத் செனழ ரநரல் 
இபேப்தது =>> என்றுக்கு ெரண வற (Ed=1) 

=>>ிறன குறநந்ரல்(உற்தத்ற அறகரித்து) சரத் செனழ குறநபம், 
ிறன அறகரித்ரல் சரத் செனழ அறகரிக்கும் =>> இது 
குறநத்வற(Ed<1) 

=>> ஆகவ, சரத் செனழ பறந ன்தது ிறன குறநந்ரல் வற 
அறகரிக்கும், வற அறகரிப்தரல் அப்சதரபேபின் செனழ அறகரிக்கும்  

164.ிகறரச்ெர அல்னது ெீ பறந  
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=>> ிறனில் ற்தடும் ெீ ரற்நம், வறில் ற்தடும் ெீ 
ரற்நம் இற்றந எப்திட்டு அபப்தது ெீ பறந  

165. ில் பறந =>> வற றபக்வகரட்டில் இண்டு புள்பிகளுக்கு 
இறடப்தட்ட தகுறற குநறப்தது ில் பறநரகும்  

166. குறுக்குத் வற சகறழ்ச்ெற வர்கித்றவனர, அல்னது 
றர்க்கித்றவனர   இபேக்கனரம்  

167. தறலீட்டு சதரபேட்கபரக இபேந்ரல் குறுக்குத்வற சகறழ்ச்ெற =>> 
வர் கணிரகும்  

168. இற சதரபேட்கபரக இபேந்ரல் குறுக்குத் வற சகறழ்ச்ெற றர் 
கிம் 

169. துற தண்டம் ன்தது =>> எபே ிபேப்தத்ற றறநவற்ந 
என்றுக்கு வற்தட்ட சதரபேட்கள் என்நரக வறப்தடுரகும்  

டுத்துக்கரட்டு : டீ ற்றும் ெர்க்கற , கரர் ற்றும் சதட்வரல், கரனணி 
ற்றும் கரலுற   

170.தறலீட்டு தண்டம் ன்தது =>> எபே ிபேப்தத்ற றறநவற்ந 
என்றுக்கு ரற்நரக வசநரபே தண்டத்ற தன்தடுத்துது  

டுத்துக்கரடடு =>> கரதி- டீ, bus – train, pepsi-coke 

171. தறலீட்டு தண்டங்கள் வற வகரடு =>> வல்வரக்கற உர்ந்து 
செல்லும்  

=>>> டீ ிறன உர்ந்ரல் கரதி வற அறகரிக்கும், டீ ிறன 
குறநந்ரல் கரதி வற குறநபம்  

172. துற தண்டங்கள் அல்னது இற தண்டங்கள் வற வகரடு 
கலழ்வரக்கற ெரிந்து செல்லும்  
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=>>> டீ ிறன அறகரித்ரல், ெர்க்கற வற குறநபம் கரம் டீ 
ிறன அறகரித்ரல் டீ-ின் வற குறநபம் , அணரல் ெர்க்கறின் 
வறபம் குறநபம்  

வறில் ரற்நம்     

173. வற அபழ ரற்நம் =->> ிறனில் ற்தடும் ரற்நத்ரல், 
வறின் அபில் ரற்நம் ற்தடுது, இது ிறன ரற்நத்ரல் 
ட்டுவ வறில் ரற்நம்  ற்தடும்     

=>> வற ிரிழ, வற சுபேக்கம், ிறன ரற்நத்ரல் ற்தடுது  

=>> ிறன குறநந்ரல் வற அறகரிக்கும் இது வற ிரிழ,ிறன 
அறகரித்ரல் வற குறநபம் இது வற சுபேக்கம்  

 =>> வறில் ரற்நம் எவ வற றபவகரட்டில் றகழும்  

வற ரற்நம் அல்னது வற இடப்சதர்ச்ெற  

174. ிறன ி திந கரிகபரல் ற்தடுது வற இடப்சதர்ச்ெற 
ஆகும்  

=>>பேரணம் அறகரித்ரல் வற அறகரிக்கும், பேரணம் 
குறநந்ரல் வற குறநபம்  

=>> இணரல் வற வகரடு எட்டுசரத்ரக வல் வரக்கறவர, கலழ் 
வரக்கறவர இடம் சதபேம்  

175.கூட்டுத் வற  

=>> ெறன ிபேப்தங்கறப றறநவற்ந என்றுக்கு வற்தட்ட சதரபேட்கள் 
வறப்தடும், டுத்துக்கரட்டு : புத்கம் அச்ெறட கரகறம், அச்சு 
ழுத்துக்கள் ந்றம் வதரன்நற, கட்டிடம் கட்ட ல், ெறசண்ட், 
ஜல்னற, கம்தி, செங்கல், ண்ரீ் வதரன்நற வறப்தடும் இற 
கூட்டுத் வற ணப்தடும்  

176. வர்பகத்வற  
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=>> எபே சதரபேளுக்கு வடிரக ற்தடும் வற =>> வடி வற  

=>> நுகர்ழ சதரபேட்களுக்கரண வற வடி வற  

=>> புத்கத்றற்கு ற்தடும் வற வடி வற  

177.சதநப்தட்ட அல்னது திநப்திக்கசதற்ந வற : 

=>> வடி வறற அல்னது நுகர்ழ வறற றறநவற்ந, 
உற்தத்றகரிகளுக்கு ற்தடும் வற  சதநப்தட்ட வற ணப்தடும்  

=>> உற்தத்ற கரிகளுக்கரண வற சதநப்தட்ட வற  

=>> புத்கத்ற உபேரக்க வறப்தடும் ரள், அச்ெறடும் ற, றக்க நூல், 
இறகளுக்கு ற்தடும் வற சதநப்தட்ட வற ஆகும்  

178.ெ வரக்கு றபவகரடுகள் : 

=>> ெ வரக்கு றபவகரடுகறப பன் பனறல் ிபக்கறர் =>> 
F.Y.ட்சகவரர்த்- 1881 இல் புத்கம் “கக்கறல் சதௌறகம்” 

=>> அன் தின்ணர் வதரிட்வடர, ஃதிர், ெறல்ட்ஸ்கற வதரன்வநரர் ிபக்கறணர்  

=>> நுகர்வரர் டத்றற ிபக்குர்க்கரக 1939 இல் யறக்ஸ் “ றப்பும் 
பலும் “ னும் புத்கத்றல் ெவரக்கு றபவகரடுகள் தற்நற றக 
ிரிரக ிபக்கறணரர்  

=>>ெவரக்கு றபவகரட்றட ிபக்கறர் =>> J.R.யறக்ஸ் ற்றும் ஆனன்  

=>> ெ வரக்கு றப வகரடுகள் னறறற்ந சரிழ வகரட்தரட்டின் 
அடிப்தறடில் அறந்து ( weak ordering) 

=>> இந் ஆய்ழ பறநக்கு கற தன்தரட்டு ஆய்ழ ன்று சதர் (ordinal) 

=>> இண்டு தண்டங்கபின் தல்வறு கனறகள் நுகர்வரபேக்கு ெ அபழ 
அல்னது எத் தன்தரட்டிறண பேகறன்நண ன்தற ிபக்குது ெ 
வரக்கு றபவகரடுகள் ஆகும்  
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=>> ெ வரக்கு றபவகரடுகள் இடறபேந்து னரக வனறபேந்து கலழ்வரக்கற 
ெரிந்து செல்லும்  

=>> ெவரக்கு றபவகரடுகள் வரற்றுரய் வரக்கற குிந்றபேக்கும்  

=>> இபே ெவரக்கு றபவகரடுகள் என்றந என்று சட்டிக் சகரள்து 
இல்றன  

=>> கலவ இபேக்கும் ெ வரக்கு வகரடுகறப ிட வவன இபேக்கும் வகரடுகள் 
அறக தன்தரட்டிறணத் பேம்  

=>> எபே ெ வரக்கு றபவகரட்டில் உள்ப அறணத்து புள்பிகளும் எவ 
அபழ தன்தரட்டிறணத் பேம்  

=>> ெ வரக்கு றபவகரடுகள் கலழ்வரக்கற செல்ன கரம் , எபே 
சதரபேறப அறகரிக்க, ற்சநரபே சதரபேபின் அபற குறநக்க வரிடுகறநது  

=>> இடது புநம் உள்ப ெவரக்கு றபவகரடுகள் குறநரண 
தன்தரட்றடபம், னதுபுநம் உள்ப ெ வரக்கு வகரடுகள் அறக 
தன்தரட்றடபம் பேம்  

=>> ெவரக்கு வகரடு குிந்து செல்ற்க்கு கரம் “ குறநந்துசெல் 
இறுறறறன தறலீட்டு ீம் செல்தடுவ கரம் ன்று யறக்ஸ் 
கூறுகறநரர்  

=>> எபே சதரபேளுக்கு தறனரக ற்சநரபே சதரபேபின் அபற ிட்டு 
சகரடுப்தவ இறுறறறன தறலீட்டு ீம் ஆகும்  

179. ிறன வகரடு (budget line) 

=>> நுகர்வரரின் த பேரணத்றபம் சதரபேபின் ிறனறபம் 
கரட்டுது ிறன வகரடு அல்னது தட்சஜட் வகரடு ணப்தடும்  

=>> ிறன வகரடும், ெவரக்கு வகரடும் சரடுகறன்ந புள்பிில் நுகர்வரர் 
அறகரண தன்தரட்றட சதநபடிபம்  
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=>> ெவரக்கு றபவகரடு, ிறன வகரட்டிறண சரட்டு செல்லும் 
புள்பிில் நுகர்வரர் ெறறன அறடகறநரர் 

180. இறுறறறன தறலீட்டு ிகறம் :  

=>> இண்டு சதரபேட்கறப சரடர்ந்து நுகபேம் வதரது எபே சதரபேளுக்கும், 
ற்சநரபே சதரபேளுக்கும் இறடவ ற்தடும் ரற்று ிகறம் இறுறறறன 
தறலீட்டு ீம் ஆகும்  

190. ண்பழ தன்தரட்டு வகரட்தரட்டில் எபே நுகர்வரர் எபே சதரபேறப 
ட்டுவ ிபேம்புகறநரர்  

191.ெவரக்கு றபவகரட்டு ஆய்ில் நுகர்வரர் இண்டு அல்னது அற்க்கு 
வற்தட்ட சதரபேட்கபின் சரகுப்தில் ெ அபழ ணறறநற சதந 
ிபேம்புகறநரர்  

192. எபே நுகர்வரர் தன ெவரக்கு வகரடுகறப சதற்நறபேப்தரர்  

ிறன நுகர்ழக் வகரடு அல்னது ிறன ிறபழ (PCC)(price consumption curve) 

193. எபே சதரபேபின் ிறன ரற்நத்ரல் அந்ப் சதரபேபின் நுகர்ில் 
ற்தடும் ரற்நத்ற ிறன ிறபழ ணப்தடும், பேரணம் ரநரது 
றறனரக இபேக்கும்  

194. ிறன ிறபினறபேந்து, ிறன நுகர்ழக் வகரட்தரட்றட (pcc) சதநனரம் 
டுத்துக்கரட்டு : இபே தண்டங்கறப ரங்கும் வதரது, எபே தண்டத்றன் 
ிறன ட்டும் ரறும் வதரது ிறன வகரடும் ரறும். நுகர்வரர் ெறறன 
அறட என்நறனறபேந்து ற்சநரபே  ெவரக்கு வகரடிர்க்கு செல்ரர்  

=>> இபே சதரபேட்கபில் என்நறன் ிறன ட்டும் ரறும், 

=>> என்நறன் ிறன றறனரக இபேக்கும் வதரது ற்சநரபே சதரபேபின் 
ிறன ட்டும் ரறுகறநது. புற ெவரக்கு றபவகரடுகபின் 
ெறறனில் PCC சதநப்தடுகறநது  
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195.பேரண நுகர்ழ வகரடு அல்னது பேரண ிறபழ (ICC) (income 
consumption curve) 

=>> நுகர்வரரின் பேரய் ரறுகறன்நசதரழுது நுகர்ில் ற்தடும் 
ரற்நத்ற பேரய் ிறபழ ணனரம்  

=>> ிறன ரநரல் , நுகர்வரரின் பேரணம் ட்டும் ரறும்  

=>> பேரய் ரற்நத்றர்க்கு ற்த நுகர்ில் ரற்நம் ற்தடும்  

=>> பேறக்கும் நுகர்ழக்கும் வரிறட சரடர்பு உறடது  

=>> (normal goods)ெரர தண்டங்கள் பேரணத்துடன் வடி சரடர்பு 
உறடது  

=>> (inferior goods) அபேற தண்டங்கள் பேரணத்துடன் றரிறட 
சரடர்புறடது  

=>> பேரணம் அறகரிக்கும்வதரது தண்டங்கபின் நுகர்ழம் அறகரணரல் 
அற இல்தரண தண்டங்கள்  

=>> பேரணம் அறகரிக்கும் வதரது தண்டங்கபின் நுகர்ழ குறநந்ரல் அற 
ட்டகப் தண்டங்கள் ஆகும்  

  தறலீட்டு ிறபழ: 

196. இபே தறலீட்டு சதரபேட்கபின் ிறனில் ற்தடும் ரற்நங்களுக்கு ற்த 
நுகர்ில் ற்தடும் ரற்நங்கபில், ன்ணிறனில் சரத்ப் தன்தரடு 
ரநரனறபேக்கும் . இந்றறன தறலீட்டு ிறபழ ணனரம் 

197. ிறன ிறபினறபேந்து ிறன நுகர்ழ வகரறட சதநபடிக்கறநது (PCC) 

198. பேரண ிறபினறபேந்து பேரண நுகர்ழ வகரடு சதநப்தடுகறநது  

199. ெவரக்கு ிறன வகரடு ற்றும் PCC வகரட்டினறபேந்து வற வகரட்றட 
சதந படிபம்  

200. ிறன நுகர்ழ வகரட்டினறபேந்து (PCC) வற வகரட்றட சதநனரம்  
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201. நுகர்வரர் உதரிற அபிட ICC தன்தடுகறநது 

202. இனெ தண்டங்கள் =>> கரற்று சூரி எபி,  

203. உற்தத்றரபர் தண்டங்கள் அல்னது பனணப் தண்டங்கள் =>> 
இந்றங்கள், கபேிகள்  

204. ிபேப்த சரிழ வகரட்தரடு Revealed preference theory) 

=>> இக்வகரட்தரட்றட ிபக்கறர் =>> வதர.ெரபவல்ென்  

=>> இக்வகரட்தரடு னறற சரிழ ஆய்ற அடிப்தறடரக சகரண்டது(strong 
ordering) 

=>> உண்ற றனங்கறப அடிப்தறடரக சகரண்டது  

=>>> இது றடபறந ஆய்ற அடிப்தறடரக சகரண்டது  

=>>> இக்வகரட்தரடு ரற்றுத் வற வகரட்தரடு ண அறக்கப் தடுகறநது  

=>>> நுகர்வரர் , ெந்ற டடிக்றககறப பழுறரக அநறந்ரரர்  

=>>> இது உற்று வரக்கு நுகர்வரர் ச்ெப்தரடு சகரண்டது   

=>>> தல்வறு கனறகபில் நுகர்வரர் ல்னர சூழ்றறனகபிலும் எவ எபே 
கனறற ட்டும் வர்ந்சடுப்தரர் 

=>> நுகர்வரரின் வறரணது அது ிபேப்தத்ற சபிப்தடுத்துகறநது  

=>> ரர்னறன் வற ிறற, ிபேப்தத் சரிழ வகரட்தரட்டினறபேந்து 
சதநபடிபம்    

204. யறக்மறன் றபேத்றறக்கப்தட்ட வற வகரட்தரடு: ( hicks’s Revised 
theory of demand) 

=>> யறக்ஸ் “றப்பு ற்றும் பனணம்” ன்ந நூனறல் வற 
வகரட்தரட்டிறண பன் பனறல் ிபக்கறபள்பரர்  
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=>> யறக்ஸ் வற வகரட்தரட்டிறண ரற்நற அறத்து அறண “ று 
ெலறப்பு வற வகரட்தரடு “ ன்ந நூனறல் 1956 இல் ீண்டும் 
ிபக்கறபள்பரர்  

=>> றபேத்ற அறக்கப்தட்ட வற வகரட்தரட்டிறண அபித்ர் =>> 
J.R.யறக்ஸ் 

=>> இக்வகரட்தரடு னறறற்ந சரிழ ( weak ordering) அடிப்தறடில் 
அறந்துள்பது  

=>> றபேத்றறக்கப்தட்ட வற வகரட்தரட்டின்தடி, நுகர்வரர் எவ்சரபே 
சூழ்றனிலும் எவ்சரபே கனறற சூழ்றறனக்கு குந்ரற்வதரன 
வர்ந்சடுப்தரர்.  ஆணரல் சரிழகள் அறணத்தும் எத் ன்ற உறடரக 
இபேக்கும்  

205. “சதரபேபில் வகரட்தரடுகள்” ன்ந நூறன ழுறர் =>> ரர்ல்  

206. எபே சதரபேபின் றப்றத றர்ிக்கும் ெக்றகள் =>> 
அபிப்பும்,வறபம்  

207. ரர்னறன் றப்பு வகரட்தரடு வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநது =>> 
ரர்னறன் கரனப்தரிரணக் வகரட்தரடு  

208. நுகர்வரர் ச்ெம் னும் கபேத்துடன் சரடர்புறடர் =>> ஆல்தர்ட் 
ரர்ல்  

209. நுகர்வரர் ச்ெம் னும் கபேத்ற பன் பனறல் ிபக்கறர் =>> 
டூபெதிட்  1884 (dupit) 

210. எபே வற றபவகரட்டின் றப்புள்பிில் உள்ப சகறழ்ச்ெற =>> 
அனகு சகறழ்ச்ெற ( unit elastic) 

211. இங்க ற்றும் இங்குறறன னும் தங்களுக்கு இறடினரண 
சபிரண அநறில் வறுதரட்றட கண்டுறத்ர் =>> ரக்ணர் திரிஷ் 
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212. சதரபேபரர ெரர்றம் ன்தது இன் தரடக்கபே ஆகும் ( economic 
efficiency{) =>> னப் சதரபேபரர வகரட்தரடு  

213. தபேப்சதரபேள் அற்ந தண்டங்கள் =>> ஆெறரிர் பேத்துரின் திகள்  

214. செல்ம் ன்தது இபேப்பு, பேரணம் ன்தது ஏட்டம்  

215. ண்ரீ் – றம் பண்தரட்டு கபேத்ற ிபக்கறர் =>> ஆடம்ஸ்றத்  

216. செிண்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க்  பண்தரட்டு கபேத்ற ிபக்கறர் =>> 
சதர்சணரனற  

217. N-M தன்தரட்டு வகரட்தரடு இல்சதண் ஆய்ின் அடிப்தறடில் 
அறந்துள்பது  

218. N-M தன்தரடு த பேரணத்ற சதரறுத்து அறபம்  

219. இண்டு தண்டங்கறப சவ்வறு கனறகபில் ந் அபிர்க்கு 
உற்தத்ற செய் இலும் ன்தது உற்தத்ற ரய்ப்பு றபவகரடு ஆகும் (PPC) 

220. PPC வகரடு வரற்றுரய்க்கு புநக்குறந்து (cancave) கரப்தடும்  

221. PPC வகரடு புநக்குறந்து இபேக்க கரம் (MRTS) இறுறறறன 
சரறல்நுட்த தறலீட்டு ீம் அறகரித்து பேரகும்  

222. எபே சதரபேறப உற்தத்ற செய் ற்சநரபே சதரபேறப ிட்டு 
சகரடுக்கும் அபழ இறுறறறன தறலீட்டு ீம் ஆகும்  

223. ெவரக்கு றபவகரடு புநங்குிந்து(convex) இபேக்க கரம், 
இறுறறறன தறலீட்டு ீம் குறநந்து செல்ரகும்  

224. ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிறப்தடி நுகர்வரர் ெறறன அறடபம் 
ென்தரடு =MUx/Px = MUy/Py = Mum 

225. எபே குடும்தத்றன் பேரணம் அறகரகும் வதரது உழ வதரன்ந 
அத்றரெற சதரபேட்கபின் வல் செனிடப்தடுகறன்ந பேரணத்றன் 
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அபழ குறநந்து, ஆடம்தப் சதரபேட்கபின் வல் செனிடப்தடுகறன்ந அபழ 
அறகரகறநது . இது =>> ங்கபின் நுகர்ழ ீற  

226. தட்சஜட் இறடசபி குநறப்தது =>> நுகர்வரரின் சகரடுக்கப்தட்ட ரய்ப்பு  

227. பேரணத்றல் ற்தடும் அறகரிப்பு ற்றும் குறநரணது ஈடுகட்டும் 
ரற்நத்ரல் அல்னரல் செனழ சறுப்தரட்டரல் உண்டரணல் அது 
சரிப்தடுத்துது =>> ஸ்னட்ச்கற தறலீட்டு ிறபழ  

228. நுகர்ழ ச்ெ வகரட்தரட்றட பறநரக ஆரய்ற்க்கு க்கு எபே 
வற வகரடு இன் அடிப்தறடில் வறப்தடுகறநது =>> உண்ற 
பேரணம்  

229. ஸ்னட்ஸ்கற, ரர்னறன் வற ிறற ற்றுக்சகரள்ர்க்கர 
கரம் =>> றர்றந தறலீட்டு ிறபழ  

230. ணி ிபேப்தத்ற றறநழ செய் தண்டங்கறபபம், திகறபபம் 
தன்தடுத்துல் வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநது =>> நுகர்ழகள்  

231. சதரபேபினறல் ிபேப்தங்கள் வ்ரறு றகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண, =>> 
இன்நறறர தண்டம், ஆடம்தப்தண்டம், ெற தண்டம் 

232. இன்நறறர தண்டங்கள் =>> உழ, உறட, இபேப்திடம்  

233. ெற தண்டம் =>> சுலும் ரற்கரனற  

234. ஆடம்தப் தண்டங்கள் =>> ற றககள்  

235. இன்நறறர சதரபேட்கள் =>> சகறழ்ற்ந வற  

236. ெற தண்டங்கள், ஆடம்தப் தண்டங்கள் =>> சகறழ்ச்ெறபறட வற  

237. நுகர்வரர் டடிக்றகற ஆர தன்தரட்றட அபக்க படிபம் ன்ந 
கபேத்ற சகரண்டது =>> ரர்னறன் நுகர்வரர் வற வகரட்தரடு, 
இல்வதண் தன்தரட்டு ஆய்ழ  
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238. வற வகரட்தரட்டில் தன்தரட்டு அடகுபறநற பனறல் 
புகுத்றர் =>> ரர்ல்  

239. “An enquiry into the nature and causes of wealth of nations” னும் புத்கத்ற 
ழுறர் =>> ஆடம்ஸ்றத் 

240. “Interest is the reward for waiting” ட்டி கரத்றபேத்லுக்கரண ென்ரணம் 
கூநறர் =>> கலன்ஸ் 

241. தன்தரடு ன்தது நுகர்வரறபம் வறறபம் சதரறுத்து  

242. தன்தரடு எபே =>> உபில் கபேத்து  

243. எபே தண்டத்றன் ல்னர அனகுகறபபம் நுகர்ரல் கறறடக்கும் 
தன்தரட்டின் கூடுல் =>> சரத்ப் தன்தரடு  

244. கூடுனரக ஏர் அனகு தண்டத்ற நுகர்ரல் சரத்ப் தன்தரட்டில் 
ற்தடும் ரற்நம் =>> இறுறறறன தன்தரடு ணப்தடும்  

245. இறுறறறன தன்தரடு குறநபம் வதரது சரத்ப் தன்தரடு 
அறகரிக்கும் 

246. இறுறறறன தன்தரடு பூஜறரக இபேக்கும் வதரது சரத்ப் தன்தரடு 
உச்ெறறன அறடபம்  

247. எபே சதரபேளுக்கரண வற ன்தது =>> அப்சதரபேபின் ீரண ிபேப்தம்  

248. வற குறநப்பு  ( contraction of demand) இணரல் ற்தடுகறநது =>> 
சதரபேபின் ிறன அறகரிதரல்  

249. வறவகரடு, ிறனபம் வறபம் இவ்ரறு சரடர்புறடது ண 
ிபக்குகறநது =>> றர்றநத் சரடர்புறடது  

250. தண்டங்கபின், தன்தரட்டின் அனுதத்ற ெரர்ந்து து =>> நுகர்வரர் 
ச்ெம்  

251. தன்தரடு ன்தது =>> உள்ளுர்ழ ெரர்ந் ற்றும் உபில் கபேத்து  
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252. ரழ்ழப் சதரபேட்களுக்கரண பேரய் வற வகரடு ப்வதரழூதும் 
இவ்ரறு ெரிந்து செல்கறநது =>> னதுபுநரக கலழ்வரக்கற செல்லும்  

253. ரழ்ழ தண்டங்கள் பேரணத்துடன் றரிறட சரடர்புறடது ( inferior 
goods) 

254. சதரபேபரரம் ன்தது  =>>  கறறடப்தற்கரி பங்கபின் தகறர்ழ       

255. சதரபேபரர அறப்புகபின் சரத் திரிழகள் =>> ந்து, ( நுகர்ழ, 
உற்தத்ற, தரிரற்நம், தகறர்ழ, சதரதுறற) 

256. ண் ரிறெ தன்தரட்டு பறநற தன்தடுத்றர் =>> ரர்ல்  

257. சதரபேபரரத்றல் வற ன்தது =>> ணி ிபேப்தம்  

258. சதரபேபில் தற்நற செல் இனக்கத்ற அபித்ர் =>>> 
ஆடம்ஸ்றத்  

259. நுண்ில் சதரபேபரரத்றல் கற்திக்கப்தடுது =>> ணி அனகுகள்  

260. ெவரக்கு றபவகரடுகறப தகுத்து ஆரய்றன  சகரர்ந்ர் =>> 
யறக்ஸ் ற்றும் ஆனன்  

261. உற்தத்ற வகரடுகள் ன்தது =>> உற்தத்ற ெவரக்கு றபவகரடுகள்  

262. “ சதரபேபில் வகரட்தரடுகள் “ னும் புத்கத்ற ழுறர் =>> 
ரர்ல்  

263. ஆடம்ஸ்றத் ெரகரக ரறட்டது =>> றடற்ந ரிக சகரள்றக  

264. பேரணம் 10% அறகரிக்கும் வதரது, வற 5% அறகரித்ரல் பேரண 
வற சகறழ்ச்ெற இவ்ரறு இபேக்கும் =>> வர் றப்புறடது  

265. “நுகர்வரர் ெறறன” ன்ந புள்பிரணது, ெவரக்கு றபவகரடும் 
ழ செனழக் வகரடும் =>> சரடு வகரடரக அறபம்  

266. சரத்ப் தன்தரடு அறகரிக்கும் வதரது இறுறறறன தன்தரடரணது 
இவ்ரறு இபேக்கும் =>> றர்றநரகழம் ற்றும் குறநந்து செல்ரகழம்  
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267. தகுத்நறழள்ப நுகர்வரர், தண்டங்கள் ற்றும் திகள் ீரண ங்கள் 
செனற வ்ரறு எதுக்கலடு செய்கறன்நரர் ன்தற ரன்கு ிரிப்தது =>> 
ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிற 

268. வர்பக ெரய்ழ வகரடு =>> அபிப்பு வகரடு  

269. றர்றந ெரய்ழ வகரடு =>> வற வகரடு  

270. றபேப்பு பறண வகரடு =>> ரழ்ழ தண்டத்றற்கரண வற  

271. x அச்ெறர்க்கு இறரணது =>> உப்தின் வற  

272. இறுறறறன  தகுத்ரய்ற பக்கற கபேிரக தன்தடுத்துது =>> 
நுண்ிணப் சதரபேபில்  

273. எபே சதரபேபின் ிறனக்கும், அந் ிறனில் அது ரங்கப் சதறுகறன்ந 
அபிர்க்கும் உள்ப உநழ பேம் ிற =>> வற ிற  

274. நுகர்வரர் ச்ெ வகரட்தரடு றல் தன்தடுகறநது =>> ண்ரீ்-ற 
பண்தரட்றட ீர்க்க, =>> ரிரல் ற்தடும் இப்றத ஆர, ரணி 
இனரதத்ற ஆர  

275. இற சதரபேபரரம் ன்தது =>> கக்கறல் ர சதரபேபரரம்,( 
றகபேப்பு தம்) 

276. வற கபேத்றறண / வறிறண ிபக்குது =>> ரங்கும் 
ெக்றவரடு கூடி ஆறெ, ிபேப்தம்   

277. வற வகரட்தரட்டிறண சதந கலழ் குநறப்திட்டுள்ப டுவகரள்கபில் து 
ரநரது =>> தறலீட்டு தண்டத்றன் ிறன, =>>நுகர்வரரின் பேரய், =>> 
சுறபர்ச்ெற  இற அறணத்தும் ரநரது  

278. ந் றகரண ென்தரடு வற சகறழ்ச்ெறிறண கக்கறட 
உழகறன்நது =>> வறில் ற்தடுகறன்ந ீ ரற்நம் / ிறனில் 
ற்தடுகறன்ந ீ ரற்நம்  

279. வற சகறழ்ச்ெற கபேத்றறண ிரிழப்தடுத்றர் =>> J. சதந்த்ம் 
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280. கலவ குநறப்திட்டுள்ப ற்நறல் ந் கூற்று ெரிரணது =>> 
பேரய்,வற வகரடு னப்தக்கரக வல்வரக்கற செல்லுல்  

281. குறநந்து செல் இறுறறறன தன்தரட்டு ிற சதரபேந்ரது/ செல்தடரது 
=>> ரதுழக்கு அடிறரணர், அஞ்ெல் றன வெகரிப்தர், ெறணிர 
டிகரின் அதிரணி    இர்களுக்கு சதரபேந்த்ரது  

282. நுகர்வரர் இறநரண்றிறண ிபேம்தரர்கள் =>> 
பனரபித்துத்றணர்  

283. ெ இறுறறறன தன்தரட்டு ிறிறண ிபக்குது =>> 
MUx/Px=MUy/Py=……. MUn/Pn 

284. ெவரக்கு றபவகரட்வடரடு சரடர்புறடர்கள் =>> ட்ஜ்வரர்த், 
வதட்வடர, யறக்ஸ்  

285. ெ வரக்கு றபவகரடுகள் திறதனறப்தது =>> இண்டு தண்டங்கள் 
ட்டும்  

286. இண்டு தண்டங்கள் றறநரண தறலீடரக இபேக்கும்வதரது =>> MRSxy 
ரநரது 

287. PCC வகரடு தடுக்றக வகரடரக இபேக்கும் வதரது, ிறன வற  
சகறழ்ச்ெற பூஜறரக இபேக்கும் 

288. நுகர்வரர் வற வகரட்டிறண PCC வகரடு பனம் சதநனரம்  

289. சதரபேபரர திச்ெறண ழுது ப்வதரது =>> ிபேப்தங்கள் 
ண்ினடங்கரற, பங்கள் தற்நரக்குறநரணற, பங்கள் தனறக 
தன்தரட்றட சகரண்டற  

290. தன்தரடு ன்தது உபில் கபேத்து. 

291. ெரெரி தன்தரட்டு கபேத்றறண உர்த்துது = சரத்ப் தன்தரடு / 
நுகர்ந் தண்டங்கபின் ண்ிக்றக  
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292. சபிப்தடு ிபேப்த ச்ெக்வகரட்தரட்டின் அடிப்தறட =>> உற்றுவரக்கு 
நுகர்வரர் ச்ெப்தரடு, strong ordering, லுழள்ப சபிப்தரடு  

293. ெவரக்கு றபவகரட்டிவனவ கர்ந்து செல்து ன்தது =>> தறலீட்டு 
ிறபழ  

294. ிறன வகரட்தரடு ன்தது =>> நுண்ிண சதரபேபில்  

295. பனரபித்துத்றல் “ நுகர்வரவ அெர் “ ன்று கூநறர் =>> 
திசடரிக் சதன்யம் 

296. ெவரக்கு றபவகரடு =>> weak order னறழ ரிறெ கபேதுவகரள்  

297. “A REVISION OF DEMAND THEORY”  புத்கத்ற ழுறர் =>> J.R.யறக்ஸ் , 
1956 ஆம் ஆண்டு  

298. ெவரக்கு றபவகரடுகள் ப்சதரழுதும் =>> வரற்றுரய்க்கு 
புநம்(canvex) குிந்றபேக்கும்  

299. ெ உற்தத்ற றபவகரடு ப்சதரழுதும் அகம் ( cancave) குிந்றபேக்கும் 

300. ெவரக்கு றபவகரடுகள் சகரண்டிபேப்தது =>> றர்றந ெரய்ழ, 
வரற்றுரய்வரக்கற குிழ  

301. சரிழ சபிக்கரட்டுக் வகரட்தரடு ( Revealed preference theory) 
அடிப்தறடரக சகரண்டுள்பது =>> னறற ரிறெப்தடுத்துல் ( strong 
ordering) 

302. யறக்ஸ் று ெலறக்கப்தட்ட வறவகரட்தரடு அடிப்தறடரக 
சகரண்டது =>> ஈடுக்கட்டும் ரற்நம்  

303. 1938 இல் சரிழ சபிக்கட்டும் வகரட்தரட்றட அநறபகப்தடுத்றர் =>> 
தரல் ெரபவல்ென்  

304. ஆடம்ஸ்றத் சதரபேபினறன் ந்ற ண அறக்கப்தடுன் கரம் 
=>> ஆடம்ஸ்றத் சரன்ற சதரபேபிறன வரற்றுித்ர், 
சரன்றரறகபின் பன்றரணர்  
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305. ங்கல் றபவகரடு இற்நறர்க்கறறடவரண சரடர்றத ிபக்கும் =>> 
பேரய் ற்றும் நுகர்வரரின் வற அபழ  

306. ெறறன புள்பிில் ெவரக்கு றபக்வகரட்டின் ெரய்ழ ிறன 
வகரட்டின் ெரய்ழக்கு ெரக இபேக்கும்  

307. சதரபேட்கள் , தண்டங்களுக்கரண வறுதரடு =>> உற்தத்ற செய் 
சதரபேட்கறப ரவ தன்தடுத்டுது சதரபேட்கள், அப்சதரபேட்கறப 
ிற்தறண செய்ரல் அது தண்டங்கள் 

=>>தன் றப்புடற சதரபேட்கள், தரிரற்ந றப்புடற தண்டங்கள் 

308.  வற வகரடு திறதனறப்தது =>> ிறனக்கும் வறக்கும் உள்ப 
உநற. 
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